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Op 29 Maart 1911 verloor Nederland den oudste en tevens

een zijner meest verdienstelijke, ook in het buitenland meest

bekende entoraologen, den lepidopteroloog Pietkr CIorxet.is

Tobias Snellen, geboren 30 Augustus 1832, gedurende vele

jaren lid, later ook voorzitter der Nederlandsclie P]ntomologi-

sche Vereeniging.

Snellen w^as een merkwaardig en ook een zeer eigenaardig

man. Merkwaardig om hetgeen hij heeft tot stand gebracht,

merkwaardig ook om den aandrang, die hem daartoe leidde.

Want van waar toch bij heni die vurige neiging tot de vlinder-

studie, welke in gansch zijn leven zoo op den voorgrond trad

en hem op dit gebied zooveel heeft doen verrichten, zooveel

meer dan velen, wier opleiding uitdrukkelijk in eene dergelijke

richting was geleid V Geene opleiding had hij immers genoten

dan die, welke een 70-tal jaren geleden voor den aanstaanden

koopman voldoende werd geacht, en in de omgeving, waarin

hij opgroeide, was de weinig profijtelijke liefde voor de natuur

en voor hare wetenschap evenmin gewoon als bizonder geacht.
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Snellen's overgrootvader en betovergrootvader waren beiden

raedicinae doctores en mogen als zoodanig, vooral in

die tijden, toen de wetenschap nog niet zoo gedifiPerentieerd

was als thans, wel als beoefenaars der natuurwetenschap wor-

den aangemerkt, maar voor het overige bevonden zich zulke

niet onder Snellen's voorvaderen, zoodat derhalve de erfelijk-

heidsfactoren, die daaraan bij hem te grond lagen, niet volstrekt

kunnen worden aangegeven ; toch moet hierbij dus wel zeer

vermoedelijk aan eene aangeboren neiging worden gedacht. En

wel aan eene van zoo beduidenden aard, dat zij, hoewel overi-

gens onder a-eenszins o-Linstige omstandigheden optredende, zich

desniettemin zoodra. daartoe eenige gelegenheid kwam mede

te werken, zoo krachtig wist te ontwikkelen, dat zij steeds

zijn' geest beheerschte en zijne werkzaamheid, voor zoover

74Jne eigene of de hem toevertrouwde belangen hem dit ver-

oorloofden, in hare richting dreef. Voorwaar, wel een merk-

waardig voorbeeld der waarheid van het feit, thans, vooral op

het gebied der crimineele anthropologie, zoo zeer besproken,

en, mijns inziens, niet zelden ten onrechte ontkend, dat de

aangeboren en dus wel uit erfelijkheid voortvloeiende natuur-

lijke geaardheid van den mensch in hoofdzaak zijn geestelijk

leven beheerscht, en dat, tenminste bij krachtig georganiseerde

individuen, de omgeving, het midden, waarin hij leeft, niet

bij machte zijn hare ontwikkeling tegen te gaan. Zoodra de

gelegenheid daartoe gunstig wordt, breekt zich dan die richting

toch krachtig baan.

Op negenjarigen leeftijd openbaarde zich dan uok bij hem

die neiging reeds ; terwijl toch rupsen den meesten kinderen

vrees of afschuw inboezemen, schepte hij toen al genoegen in

die in den tuin zijner woning te vargen en dan op te kwee-

ken ; een paar jaren later geraakte hij gelukkig in kennis met

eenige personen, die mede in die studie belang stelden en

ontving hij alzoo van dezen eenige eerste leiding.

Hetgeen het nu echter mogelijk mankte, dat die neiging *
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zich bi] SxETj,KX kraelitig Ijaan kon breken, was de omstandig-

heid, dat hij wat later als handelsreiziger in de noodzakelijk-

heid kwam zijn vaderland herhaaldelijk geheel te doorreizen ;

daarin ook vele toenmnals nog zeer afgelegen en weinig be-

zochte streken moetende bezoeken, en znlks, want de tegen-

woordige transportmiddelen waren toen nog ver te zoeken,

vooral in zulke streken grootendeels te voet. Zoo opende zich

voor hem ruimschoots de gelegenheid om al wandelende overal

vlinders te verzamelen en ait dit toen nog wel meer speels-

gewijze verzamelen is zoo geleidelijk de zucht tot waarnemen

en vergelijken van bet verzamelde en daaruit weder de studie

daarvan voortgekomen ; zoo gaat het toch bij elk lepidopteroloog.

Maar bij niet allen ontwikkelt zich dit zoo krachtig als zulks

bij Snellen het geval was ; bij hem groeide die studie uit tot

zijn groot standaardwerk over de vlinders van Nederland en

al het vele wat van hem later op lepidopterologisch gebied

het licht heeft gezien. Want onvermoeid werkte hij steeds

hierin voort. Voorzeker ook zijne maatschappelijke plichten

en belangen, noch de zorg voor bloedverwanten, die zijnen

steun behoefden, verwaarloosde hij niet. In 1875 richtte hij

eene eigene handelszaak op; hij wist die met kennis en beleid

te bestieren ; met waardeering herdenken ook zijne zusters en

de kinderen zijner zuster, wier toeziende voogdij hem na den

vroegen dood van hunnen vader was toevertrouwd, de zorg

steeds door hem voor hunne belangen betoond; maar toch

bleef daarnevens steeds alle vrije tijd aan de lepidoptera gewijd.

Als besturend lid der Nederlandsche Entomologische Vereeni-

ging was hij iramer in volle werkzaamheid, altijd door boezemde

hem elke vermeerdering der Nederlandsche vlinderfauna ten

zeerste belangstelling in en beschreef hij zoo mogelijk de

nieuwe aanwinsten. Sedert hij in 1870 met mij in kennis

gebracht ook de studie der vlinders van Nederlandsch-Indië

had aangevangen, wydde hij ook daaraan veel tijd en moeite,

beschreef vele tot die fauna behoorende lepidoptera en telde

1*
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weldra ook te dien opzichte onder de lepidopterologen van

beteekenis. Vooral, nadat hij in 1886 uit zijne handelszaak

was getreden, werd zijn lepidopterologische arbeid de hoofd-

zaak in zijn leven; onvermoeid ging hij steeds daarmede voort;

ook toen later zijne gezondheid sterk aangetast geraakte en

elke arbeid hera zwaar begon te vallen, totdat hij eindelijk

te midden daarvan op zijn Avetenschappelijk veld van eer

kwam te sneven.

Want zoo gebeurde het. In het begin van Maart bezocht

ik hem om onder raad])leging onzer te zijnen huize aanwezige

collectie het een en ander met betrekking tot het door ons

uitgegeven werk »The R h o p a 1 o c e r a of Java« te be-

spreken. Nadat wij ons nu met eene lade Euploeas hadden

bezig gehouden, wilde hij die lade weder op hare plaats

brengen ; hij was wel is waar, zooals mij bleek, dien dag zeer

slecht ter been. maar liet zich steeds znlk werk niet gaarne

uit de handen nemen. De lade nu was groot en vrij zwaar

en toen hij daarmede op de plaats was gekomen, waar zij

moest worden ingeschoven, zag ik hem eensklaps vallen. Een

aanval van apoplexie had hem getroffen ; hij bleef echter zijn

bewustzijn behouden en ook al vallende de groote lade met

beide handen omhoog houden, opdat toch de lepidopterologische

kostbaarheden daarin aanwezig niet zouden worden beschadigd ;

toen ik hera te hulp snelde, moest ik dan ook eerst die lade

overnemen en in veiligheid brengen, voordat hij mij vergunde

hem op de been te helpen en naar zijne zitplaats te geleiden.

Was het niet — de gedachte daaraan rees dadelijk bij mij

op — als de oude vaandeldrager, die op het slagveld door

het doodend lood getroffen al nederstorteude toch liPt hem

toevertrouwde vaandel vast blijft omklemmen, opdat dit niet

moge verloren gaan ? Zoo sneefde Snellen op zijn veld van

eer, want in deii avond van dien dag te bed gegaan, heeft

hij nog wel ong-veer eene maand geleefd, maar tot arbeiden

was hij nit^t meer in staat.
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Hi] was ook een zeer eigenaardig man. Vasthoudend aan

de eenmaal opgevatte meeuing was het niet gemakkeljik hem

daarvan af te brengen en daarom ook dikwijls, om met hem

om te oraan ; om het meest oubediiidende meeuingsverschil kon

hij soms, zooals wijlen Snellen van Vollenhoven het uitdrukte,

»kluchtig« boos worden. Manr die bui dreef dan weer spoedig

over. Men had hierbij wel met de keerzijde te doen van dat-

zelfde krachtige gevoel van persoonlijkheid, wat ook zijne

neiging tot natuurstudie niettegenstaande de weinig gunstige

omstandigheden zijner omgeving toch tot ontwikkeling wist te

brengen ; ditzelfde op den voorgrond treden zijner individua-

liteit wist ook daar waar het overigens wenschelijk ware ge-

weest, weinig van toegeven. Een man van de wereld in den

gewonen zin was hij nooit. Zijn uiterlijk was geheel dat van

den man uit de maatschappelijke omgeving, waarin hij zich

om zijne beroepsbezigheden bewoog; niemand zou daarachter

den man hebbeu vermoed, die het genot van zijn leven in

natuurstudie zocht, die zich in de eenzaamheid zijner studeer-

kamer wellicht het gelukkigst gevoelde. De natuur had hem

toch daarvoor ook eene bizondere geschiktheid toebedeeld. Zeer

bijziende zijndp, kon zijn oog van nabij ook datgene duidelijk

onderscheiden wat voor een ander slechts met behulp van

een vergrootglas goed zichtbaar werd en hoe hem dit bij de

studie der kleine vlindertjes, waaraan hij zooveel arbeid heeft

gewijd, van dienst was, kan nog blijken uit de bewonderens-

waardige wijze, waarop zijne collectie mieroptera is geprepa-

reerd. Op zijne studeerkamer, te midden zijner entomologische

schatten, was hij dan ook in zijn waar element. Daar zat hij

dan in eene naphtaline-atmosfeer, alsof hij zich nog bij zijn

leven wilde inbalseraen, in die kamer, door boekeu- en insecten-

kasten, laden, doozen, trommels met boeken, geschriften en

gereedschappen bedekte tafels en wat diens meer zij, tot een

kamertje geworden, waar alles met eene laag stof bedekt was,

wel geen stof der eeuwen, maar toch dat van vele jaren,
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waaraan nimmer eene ongewijde hand mocht raken. De gedachte

alleen aan die entoraologische blauwbaavdkamer was genoeg

om eene Hollandsche vrouw als zijne met hem samenwonende

zuster eene rilling op het lijf te jagen. Als er iets kan zijn

o-eweest in staat hare smart over het verlies van haren broeder

eenigszins te lenigen, was dat zeker wel de gedachte, dat daar

nu toch eens naar hartelust zou worden geraagbold.

Maar wat daaruit werd geboren, was helder en frisch. Het

is ondoenlijk al hetgeen uit de pen van Snellen is gevloeid

op te sommen. In de 54 deelen van het Tijdschrift voor

Entomologie tot zijn dood verschenen, zijn er maar zeer

weinige, waarin niet minstens ééne, en veelal meer bijdragen

van zijne hand voorkomen. Daaronder zijn er van vrij grooten

omvang, zoo b.v. »Bijdrage tot de vii n der - fan n a van

Neder - G u in ea« in deel XV, »Opgaven van en a an-

teeken in gen over lepid optera in Zu id -West Cele bes

verzameld« in deel XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI,

XXVII en XXVIII, alsmede »Enumeration des lépido-

ptères heterocères de Java« in deel XLIII, XLIV,

XLV, XLVII, XLVIII en XLIX. In Sepp, Ned. Insecten,

verschenen van hem 15 bijdragen; in de »Bouwstoffen

voor eene fauna van Nederland« door Dr. J. A.

Herklots, ééne; in de »Notes of the Leyden Museum«,

1 ; in het » B o 1 e t i n de la A c a d e mi a N a c i o n a 1 d e

Ci en ei a s de la Rep üb li ca Argentina« 3; in the

»Transactions of the Entomological Society of

London«, ééne; in »Iris«, 2; in de »Memoires d'En-

tomologie«, 2; in de »Jahrbücher des Nassau seh en

Verein für Naturkunde«, ééne.

Zijn meest bekend werk is onder den titel »De Vlinders

van Nederland« in drie deelen (1867 —1882) verschenen;

vooral de beide laatste daarvan over de microlepidoptera han-

delende, hebben ook in het buitenland veel erkenning gevonden.

Een ander afzonderlijk werk »Determinatie der Lepido-
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ptera«, afgebeeld in het werk van J. C. Sepp, getiteld:

»Beschouwing der Woudereu Gods«, enz. Ie Serie,

Deel I

—

Yill was reeds in 1862 uitgegeven. Hij bewerkte ook

de lepidoptera voor het in 1880 verschenen werk »Midden

Sumatra, Reis der Suraatra-Expeditie«. In de

laatste jaren had hij bij de bearbeidiug van ons werk »The

Rhopalocera of' Java« het systematisch gedeelte voor

zijne rekening genomen. Twee deeleu zijn van dat werk pas

verschenen ; zijn aandeel had hij echter voor zijnen dood

geheel voleindigd, zoodat de verdere uitgave door dat overlijden

niet wordt belet, al zal ik ook in andere opzichten bij dien

arbeid de medewerking van zijne kennis en ondervinding voor-

zeker wel missen.

Lange jaren was hij lid, later ook voorzitter der Ned. Ento-

mologische Vereeniging. Lid was hij ook van het Bataaf'sche

Cienootschap van proefondervindelijke wysbegeerte te Rotter-

dam ; lid van Verdienste van het Kon. Zool. Genootschap

Natura Artis Magistra te Amsterdam ; correspondeerend lid

van de Kon. Natuurkundige Vereeniging in Nederlandseh-

Indië ; van de Academia Nacional de Ciencias en van de

Sociedad Zoologica Argentina beide te Cordebo in de Argen-

tijnsche republiek, van de Senckeubergische Naturforschende

Gesellschaft te Frankfurt a/M. en van het Nassauische Verein

für Naturkunde in Wiesbaden ; eerelid van de Entomologische

Gesellschaft Iris te Dresden, van de Entomological Society te

Loudon, van de Société Entomologique Namuroise te Namen

en van de Entomologiska Föreningen te Stockholm. Hij had

dus de wetenschappelijke eer van zijn vaderland wel in het

buitenland doen uitstralen. In zijn eigen vaderland vond dit,

zooals zulks te doen gebruikelijk is, van staatswege geene

waardeering.

Gedurende een 40-tal jaren heb ik in vriendschappelijke

verhouding met hem saamgewerkt. Dankbaarheid ben ik hem

daarvoor verschuldigd, want zonder zijne medewerking had
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wellicht al de moeite eu tijd in de dertig jaren van aiijn ver-

blijf in Indie aan de studie der lepidoptera geofferd, nimmer

der wetenschap nuttig können worden. Weemoedig stemde het

mij dan ook hem weder als zoovelen reeds ter laatste rust-

plaats te begeleiden, weemoedig doet het mij ook aan het

bovenstaande nog te zijner eer en gedachtenis aan zijn geliefd

Tijdschrift aan te bieden.

Het bijgevoegd portret is overgenomen uit eene groep op

de entomologische excursie te Ossendrecht in Juli 1889 pho-

tographisch afgebeeld; het geeft hem terug, zooals hij was, nog

in de volle kracht zijner Averkzaamheid.


